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  :עמדת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית בנושא
 למזון במעונות יום שילוב ילדים עם אלרגיה

 
 
 
 וזאת,לאיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קליניתמסמך זה הוכן בעקבות פנייה של ארגון נעמת ./

תנאי הכרחי לקבלת ילדים אלו .של נעמת היוםלאור נכונותו עתה לקבל ילדים עם אלרגיות למזון למעונות 
 .בעת הצורך בו הנחיות לטיפולההוא אישור רפואי המפרט את מצבו של הילד ו ו של ארגון נעמתמבחינת

 
ביצה ,המזונות העלולים לגרום לתגובות אלרגיות מידיות קשות בשנים הראשונות לחיים הם חלב.1

כ לתגובה "בלבד עם המזון לא יגרום בד בעור מגע(.תרבשכיחות נמוכה יו)וכן דגים,בוטנים ושומשום
עם זאת .מה שעלול להתרחש בקבוצת הגיל הרך,אלרגית סיסטמית אלא אם יהיה מגע עם ריריות הפה 

מסכנות חיים בהשוואה של תגובות אלרגיות יחסית יש לציין כי בקבוצת הגיל הרך  יש שכיחות נמוכה 
 .גילאים מבוגרים יותרב לילדים

 
 יגוד רואה בחיוב את נכונות ארגון נעמת לשלב במעונות היום שלו ילדים עם תגובות הא.3
 .המומחה לאלרגיה המטפל בו וצוות המעון,תוך שתוף פעולה הדוק בין משפחת הילד,אלרגיות למזון 
 
האיגוד סובר שנכון ורצוי כי צוותי המעונות יקבלו את ההדרכה המתאימה להכרת התסמינים של ..4

כולל השימוש במזרק האדרנלין האוטומטי בעת הצורך ,תגובה אלרגית חריפה למזון ודרכי הטיפול בה
 .כחלק מטיפול הניתן כעזרה ראשונה

 
 .נסיבות המקרה הפרטנילד בהתאם י המומחה לאלרגיה המטפל ביל"ההנחיות לטיפול תינתנה ע.5
 
 .והמסמכים המצורפים לנייר עמדה זה המתאימים את קווי היסודהאיגוד יפיץ בין חבריו .4
 
האיגוד ממליץ כי המומחה לאלרגיה המטפל בילד יצייד את משפחת הילד באישור רפואי המפרט את .5

 .לרגנימצבו העדכני ותכנית הפעולה המתאימה בעת חשיפה בטעות למזון הא
 
י "מומלץ כי המומחה לאלרגיה ישתמש  בטופס האישור הרפואי ותכנית הפעולה שהוכן ע. 6

 (.ב"מצ)האיגוד
   
 
 
 
  

 . האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית


